
REGULAMIN

RADY RODZICÓW PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ Nr 1

im. gen. Józefa Bema w SULECHOWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLE 

§ 1

W Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. Józef a Bema w Sulechowie działa
Rada Rodziców.

Rada  Rodziców  jest  samorządnym  przedstawicielstwem  rodziców
uczniów tutejszej szkoły. Podstawą działania Rady Rodziców są:

 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (Dz,U. z 2004 r., nr
256, poz.2572, z późn. zm.),

 Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulechowie
 niniejszy Regulamin Rady Rodziców.

Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i
Samorządem Uczniowskim w realizacji zadań szkoły.

§2

1. Rada Rodziców realizuje swoje cele,  opierając się  na pracy społecznej
swoich członków.

2. Rada  Rodziców  przeznacza  całkowity  swój  dochód  na  działalność
określoną przez niniejszy regulamin.

3. Rada  Rodziców  może  zlecić  bieżącą  obsługę  finansową  podmiotowi
zewnętrznemu — na mocy zawartego z nim porozumienia.

§3

1. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści:

RADA RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

nr 1 im. gen. Józefa Bema

w SULECHOWIE



2. Rada Rodziców może posługiwać się wyróżniającym znakiem graficznym
(logo).

3. Rada  Rodziców  może  ustanawiać  dyplomy,  wyróżnienia  ,  medale  i
przyznawać  je  osobom fizycznym i  prawnym zasłużonym w realizacji
celów Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ II

CELE RADY RODZICÓW I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

1. Celem Rady Rodziców jest:
 reprezentowanie ogółu rodziców szkoły,
 integracja  rodziców  oraz  zapewnienie  współpracy  rodziców  ze

szkołą,
 wspieranie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalności

szkoły,
 udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły,
organu  prowadzącego  szkołę  oraz  organu  sprawującego  nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

3. Do kompetencji  Rady Rodziców należy uchwalanie  w porozumieniu z
Radą Pedagogiczną:

 programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i
działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów,
realizowanego przez nauczycieli,

 programu  profilaktyki,  dostosowanego  do  potrzeb  rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie
treści  i  działania  o  charakterze  profilaktycznym,  skierowane  do
uczniów, nauczycieli i rodziców,

 opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności
kształcenia i wychowania szkoły,

 gromadzenie  funduszy  z  dobrowolnych  składek  rodziców  oraz
pozyskiwanie  środków  finansowych  z  innych  źródeł  z
przeznaczeniem ich na potrzeby szkoły,

 utrzymywanie  stałego  kontaktu  z  Radą  Pedagogiczną  i
Samorządem Uczniowskim. 

4. Rada  Rodziców może  porozumiewać  się  z  innymi  Radami  Rodziców,
ustalając zasady i zakres współpracy.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

§ 5



1. Rady Klas w składzie trzech osób zostają wybrane w tajnych wyborach na
pierwszym  zebraniu  rodziców  uczniów  danej  klasy  w  każdym  roku
szkolnym. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Jeden rodzic nie może być członkiem więcej niż jednej Rady Klasy.

2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele klas, po jednym przedstawicielu z
każdej klasy.

3. Przedstawiciele  klas  do  Rady  Rodziców  zostają  wybrani  w  tajnych
wyborach  na  pierwszym  zebraniu  rodziców  uczniów  danej  klasy  w
każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje
jeden rodzic.

§ 6

1. Rada  Rodziców  na  pierwszym  zebraniu  wybiera  ze  swego  grona  w
głosowaniu  jawnym  lub  tajnym  przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza oraz trzyosobową Komisję
Rewizyjną.

2. Zebranie Rady Rodziców zwołuje Prezydium Rady Rodziców z własnej
inicjatywy  lub  na  prośbę  dyrektora  szkoły  lub  3  członków  Rady
Rodziców.

3. Zebrania  Rady  Rodziców  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  nie  rzadziej
jednak, niż raz na dwa miesiące.

4. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział przedstawiciel Dyrekcji
szkoły lub inne zaproszone osoby.

5. Obecność  na  zebraniach  Rady  Rodziców  jest  obowiązkowa,
dokumentowana listą obecności.

Zebrania  Rady  Rodziców  są  protokołowane  przez  sekretarza.  Protokół  z
posiedzenia Rady Rodziców podpisuje Prezydium Rady Rodziców.

§ 7

1. Uchwały  Rady  Rodziców  zapadają  większością  głosów  w  głosowaniu
jawnym lub tajnym. W przypadku równej ilości głosów, decydujący jest
głos przewodniczącego rady.

2. Uchwały Rady Rodziców są protokołowane. Uchwały podpisuje Komisja
Skrutacyjna.

3. Jeśli  uchwała  Rady  Rodziców  lub  inna  decyzja  Rady  Rodziców  jest
sprzeczna z interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie, o czym
powiadamia  Radę  Rodziców  w  ciągu  7  dni  od  złożenia  uchwały  w
sekretariacie szkoły.

4. Konflikty między Radą Rodziców a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ
prowadzący szkołę.

§ 8



1. Prezydium  Rady  Rodziców  jest  wewnętrznym  organem,  kierującym
pracami  Rady  Rodziców.  Składa  się  z  przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

2. Prezydium Rady Rodziców:
 kieruje  całokształtem prac Rady Rodziców w okresie  między jej

posiedzeniami,
 nadzoruje pracę stałych i doraźnych zespołów problemowych, jeśli

takie powstaną przy Radzie Rodziców,
 informuje  na  bieżąco  Radę  Rodziców  o  wszystkich  problemach

szkoły,  akcjach  prowadzonych  w  szkole  oraz  wnioskach
skierowanych do Rady Rodziców,

 reprezentuje Radę Rodziców poza szkołą.

§ 9

1. Komisja  Rewizyjna  jest  wewnętrznym  organem  kontrolnym  Rady
Rodziców.

2. Komisja  Rewizyjna składa się  z  3  osób,  z których przynajmniej  jedna
powinna  być  dobrze  zorientowana  w  przepisach  prawa  finansowego  i
rachunkowości.

3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  wybierają  spośród  siebie
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 10

1. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok . Ustępująca Rada
Rodziców działa  do chwili  wyboru i  ukonstytuowania  się  nowej  Rady
Rodziców, co następuje w okresie 1 tygodnia po odbyciu się pierwszych
powakacyjnych zebrań rodziców i wybraniu nowych Rad Klasowych.

2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców, których dzieci opuściły  szkołę
w środku kadencji zostają zastąpieni przez członków Rady Rodziców w
wyborach uzupełniających.

ROZDZIAŁ IV

FUNDUSZ RADY RODZICÓW

§ 11

1. Fundusz Rady Rodziców jest tworzony:
 Ze  składek  rodziców  dzieci  uczących  się  w  tutejszej  szkole  (na

rodzinę),
 ze środków pozyskanych od sponsorów,
 z dotacji i prowizji,
 ze środków uzyskanych z festynów, loterii i innych
 wpłat rodziców.



2. Środki  gromadzone  na  koncie  Rady  Rodziców  są  przeznaczone  na
finansowanie projektów ważnych dla szkoły i uczących się w niej dzieci.

3. Środki  gromadzone  na  koncie  Rady  Rodziców  nie  mogą  być
przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności szkoły.

§ 12

1. Rada  Rodziców  corocznie  ustala  sugerowaną  wysokość  składki  na
fundusz Rady Rodziców.

2. Gdy w tutejszej szkole uczy się rodzeństwo, składkę wnosi się tylko za
jedno dziecko lub dzieli proporcjonalnie.

§ 13

1. przeznaczeniu środków funduszu Rady Rodziców decyduje Rada 
Rodziców.

§ 14

1. Na  pierwszym  po  wakacjach  zebraniu  Rady  Rodziców,  Prezydium
ustępującej  rady  przedstawia  sprawozdanie  z  wykorzystania  środków
funduszu Rady Rodziców w poprzednim roku szkolnym. Sprawozdanie to
jest  dostępne  dla  ogółu  rodziców  na  tablicy  informacyjnej  Rady
Rodziców.

2. Do korzystania  z  konta  Rady Rodziców -  w ramach  ustalonego przez
Radę Rodziców planu finansowego - upoważniony jest przewodniczący i
skarbnik Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Regulamin Rady Rodziców uchwala Rada Rodziców większością głosów
w  głosowaniu  jawnym,  przy  obecności  ponad  50%  uprawnionych  do
głosowania. Jeśli obecność nie wyniesie 50% odbędzie się II głosowanie
w kolejnym ustalonym terminie. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  mają

zastosowanie przepisy powołanych na wstępie dokumentów.

Powyższy regulamin przyjęto uchwałą Rady Rodziców nr 8/2018/2019 w dniu
4.12.2018r.


